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Bij bouwwerken aan het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) in Beveren werd vastgesteld dat er 

asbest aanwezig was. Met de aannemer werd afgesproken dat deze stelselmatig en volgens alle 

geldende reglementering zou verwijderd worden. Helaas blijkt dit nu niet helemaal het geval te zijn, 

met een beperkte contaminatie tot gevolg. 

Het GTI Beveren is op dit moment bezig met grootse bouwwerken. Tijdens deze bouwwerken werd 

vastgesteld dat er asbest aanwezig was. Onmiddellijk werden de nodige maatregelen en afspraken 

gemaakt. De belangrijkste van die afspraken was het stelselmatig verwijderen van deze asbest. Hierbij 

werd uiteraard gehamerd op het hanteren van de juiste werkwijze en respect voor de geldende 

reglementering. Helaas blijkt de aannemer niet altijd volgens het boekje gewerkt te hebben, waardoor de 

school zich nu met een beperkte asbestcontaminatie geconfronteerd ziet. 

Deze contaminatie werd voor het eerst vastgesteld op 1 september in een magazijn. Omdat er op die dag 

alleen een kennismakingsdag gepland stond, was er gelukkig geen gevaar voor de leerlingen. Het magazijn 

werd onmiddellijk gereinigd door een gespecialiseerde firma. Op dat moment werd aan de aannemer 

gevraagd of er nog andere lokalen konden gecontamineerd zijn. Deze ontkende dit met de melding dat alle 

andere lokalen gereinigd waren.  

Dat bleek echter niet te kloppen toen later in een ander lokaal gebonden asbestvezels gevonden werden. 

Alle mogelijks betrokken lokalen werden onmiddellijk verboden terrein voor alle leerlingen en 

leerkrachten. Ook deze lokalen worden op dit eigenste moment door een gespecialiseerde firma gereinigd 

en is er na de reiniging ook een uitvoerige staalname gepland. Helaas bleken een aantal leerlingen en 

enkele leerkrachten wel in het beperkt gecontamineerde lokaal geweest te zijn. 

Omdat de aangetroffen asbestvezels een gebonden vorm hadden en het contact ermee van heel vluchtige 

aard en niet rechtstreeks was, benadrukt de betrokken arts dat de kans op inademen uiterst klein is. 

Daardoor is de kans op gezondheidsproblemen volgens hem dan ook minimaal. Voor alle zekerheid zullen 

alle rechtstreeks betrokkenen gevraagd worden om een aantekening in hun medisch dossier te laten 

maken, zodat dit kan opgevolgd worden. 
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